
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ  
Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα  
Ιστοσελίδα: http://dipe-a-athin.att.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
Τηλ: 2105243835 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: 
Τριαντάφυλλος Δούκας 
agogiygeias@yahoo.gr 
Τηλ.: 2105201000 

 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακό Βιωματικό Σεμινάριο Α.Υ.:  ¨ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ ΠΑΕΙ…¨» 
 

Η Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας, διά του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας 
σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε  Γ΄ Αθήνας & Δυτικής Αττικής, το ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής 
και τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο Αγωγής 
Υγείας με θέμα «Το παπάκι πάει…». 

Το σεμινάριο, διάρκειας  τριών (3) διδακτικών ωρών, θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως 
την Παρασκευή  18 Δεκεμβρίου 2020 από 17:30 έως 20:00 και απευθύνεται σε όλες/ους 
τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και  των Δημοτικών Σχολείων  της Διεύθυνσης 
Π.Ε. Α΄ Αθήνας. 

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο της εξαφάνισης των παιδιών μη 
προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή 
για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλειά τους, 
αφετέρου η εκπαίδευσή τους στο εκπαιδευτικό υλικό «Το παπάκι πάει…» και η κατάλληλη 
υποστήριξή τους κατά την υλοποίηση του ομώνυμου Προγράμματος με τις/τους 
μαθήτριες/μαθητές τους. Επιπλέον, το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα δομημένο 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των μαθητριών/ών με τη μέθοδο του κουκλοθέατρου, ούτως ώστε σε περίπτωση που τα 
παιδιά βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης να ενεργήσουν κατάλληλα. 
              Επιμορφωτής του σεμιναρίου είναι η Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
κα Ιωάννα Χαρδαλούπα. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο 
καλούνται να συμπληρώσουν την                 αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο 
https://forms.gle/LHmgPJFkEsZTkf7z9 έως και την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ ώστε να 
μπορέσουν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά την ίδια μέρα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
λάβουν τον σύνδεσμο καθώς και στοιχεία για τη διαδικτυακή τους σύνδεση στην 
πλατφόρμα webex  στο e-mail  που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα- αίτηση 
συμμετοχής.   
 

Αθήνα,  10-12-2020 
Αρ. Πρωτ.: 29645 

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία & 

Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας 

Έδρες τους 

ΚΟΙΝ.: 1. κ.κ. Συντονιστές 

Εκπαίδευσης 

1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2. «Το Χαμόγελο του παιδιού» 

3. ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής 
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Πρόγραμμα 

17:30–17:35            Προσέλευση και χαιρετισμοί από τον/τις Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας  
 

 

 

17:35–17:40 Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνο 
Γιαννόπουλο 

 

 

17:40-17:45 
 
 
17:45-18:00 

«Η σημασία της Πρόληψης», εισήγηση από το κ. Στέφανο Αλεβίζο, Ψυχολόγο (M.Ed, PhDc) από «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» 
 
Εισαγωγή στην επιμόρφωση «Το Παπάκι Πάει...»:  H έννοια «Εξαφανισμένο Παιδί», Ιωάννα 
Χαρδαλούπα, Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 

 

18:00–18:15 Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Το Παπάκι Πάει...» 
 

 

18:15–18:30 1η Ενότητα «Φτιάξε τον Βοηθό Σου» : Κατασκευή κούκλας 
 

 

18:30-18:45 Διάλειμμα 
 

 

                Για την διαδικτυακή επιμόρφωση θα χρειαστεί  οι εκπαιδευτικοί να έχουν κάποια 
υλικά με τα οποία θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μια κούκλα όπως: 

•   Ξύλινες κουτάλες 

•   Ακρυλικά χρώματα (αν δεν θέλετε να διατηρήσετε το χρώμα του 
ξύλου) 

•   Διάφορα κομμάτια από ύφασμα 

•   Πλαστικά κουτάλια σε διάφορα μεγέθη 

•   Χαρτόνι κανσόν/τσόχα/ύφασμα (ότι υπάρχει στη διάθεσή σας από 
αυτά) 

•   Μαλλί 

•   Πλαστικά ματάκια αν έχουμε ,αλλιώς χρησιμοποιούμε ανεξίτηλο 
μαρκαδόρο 

•   Γκοφρέ χαρτί 

•   Βαμβάκι 

   18:45–19:00                2η Ενότητα «Ο δρόμος για το Σπίτι» : Αφήγηση παραμυθιού 
 

   19:00-19:15                3η Ενότητα «Το Παπάκι Πάει...» : Διαδραστικό κουκλοθέατρο 

   19:15-19:30                4η Ενότητα Βιωματικές δραστηριότητες εμβάθυνσης και κατανόησης 

   19:30-19:45                5η Ενότητα Εκδήλωση σε γονείς από τα παιδιά: «Τι έμαθα από το Παπάκι!» 

   19:45-20:00                Συζήτηση 

20:00 Κλείσιμο Επιμόρφωσης 



•   Πλαστελίνη προαιρετικά (αν θέλετε να βάλετε λίγο στη βάση έτσι 
ώστε να στέκεται η φιγούρα) 

•   Ρολό τουαλέτας 

•   Υγρή κόλλα/σιλικόνη 

•   Διακοσμητικά υλικά 

•   Γλωσσοπίεστρα 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τη Διεύθυνση ορίζεται 

στους 40. Τα κριτήρια επιλογής των επιμορφούμενων  είναι: α) η υλοποίηση προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας  κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, β) η σειρά προτεραιότητας  με βάση τη 
χρονοσήμανση της αίτησής τους. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα 
χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 
Ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Τριαντάφυλλος Δούκας 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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